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Media mogą prowokować
oDPowlEDznrruoŚĆ t Dziennikarze w swojej prary CZaSem balansują na graniry
prawa. Jak da]eko mogą się posunąćbeznarazania się na sankcje?

MAREKDOMAGAISKI

Polskie prawo nie wyłącza od-
powiedzialności karnej i cywil-
nej dziennikarzy za prowoka-
cje, ale orzecznictwo sądów,
talłźe w Strasburgu, dopuszcza
ją jako jedną' choć wyjątkową,
formę ich działalności.

E-mail, dowód iobraz

W piątek premier Donald
Tusk mówił: - Mamy prawdo-
podobnie do czynienia z fał-
szowaniem e-maila i podawa-
niem się za Kancelarię Premie-
ra, niewykluczone, że takŻe z
przestępstwem. Trudno sobie
wyobrazić' aby pod pretek-
stem prowokacji dziennikar-
skiej fałszowano e-maile i wy-
slano zapytania do urzędów.
Musimytę sprawę także odtej
stronywyjaśnić.

Chodzi o opublikowaną
przez,Gazetę Polską Codzien-
nie' rozmowę prezesa gdań-
skiego Sądu okręgowego z
osobą, która - podając się za
urzędnika Kancelarii Premiera
- ustalała z nim szczegóły
spraw szefa Amber Gold. Sę-
dzia już zło ży l z awiadomienie
do prokuratury o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa:
powoływanie się na wpĘwy w
instytucjach państwowych
(ań. zlo S rkodeksukarnego).

Podobny kłopot miał swego
czasu reporter TVN Grzegorz
Kuczek, oskarżony przez pro-

kuraturę o posługiwanie się
podrobionym dowodem, któ-
rego użył, by udowodnić luki w
systemie weryfikacji doku-
mentów w banku. Sąd okręgo-
wy dla Warszawyumorzył po-
stępowanie, wskazując, że to
działanie miało przedstawić
zjawisko nielegalnego obrotu
sfalszowanymi dokumentami.
Wiadomo też, że dzięki prowo-
kacji dziennikarskiej doszło do
wylcycia wielu patologicznych
zjawisk' w Ęm przestępstw.

Inny przykład: sprawę cywil-
ną o ochronę dóbr osobisĘch
wytoczył Łukasz K., ekspert
sztuki i znawca malarstwa
Franciszka Starowieyskiego,
który dopuścił do sprzedaży
fałszywego obrazu. Zamóvne-
nie go i wstawieńe do domu
aukcyjnego było prowokacją
dziennikarzy, którzy chcieli
pokazać braki polskiego rynku
szfuki. Ekspeń przegral proces,
a sądy nie podjęły zarzutu,że
dziennikarze mogli się dopu_
ścić fałszerstwa'

W iakich grani€ch

Wedfu g adwokata Krzyszto-
fa Czyżewskiego granicę pro-
wokacji wyznacza granica po-
peŁtiania przestępstwa i zakaz
kreowania rzeczywistości. Z
tym że kreacja w gdańskiej
sprawie (powołanie się na kan-
celarię) jest nieistotna prawnie,
bo reakcja prezesa nie powin-
na zależeć od tego, czy dzwonił
minister, dziennikarz czy rwyl*y
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Jerzy Naumann
adw okat, bie gĘ w spraw ach
ilziennikarskich i eĘ c zny ch

DLA.RZ

Granicą prowokacii dziennikarskiei |est iei cel. Społecznie poŻyieczny
pozwoli uznaĆ ią za dopuszczalną. Prowokacię dziennikarską tak jak
poticyiną powinno poprzedzaĆ uzasadnione podeirzenie istnienia
nieprawidłowości, Kóre chce się 

',złapaĆ na gorącym uczynku''. Jest
też do pomyślenia prowokacia, ktÓra nie je-sl poprzedzona uzasadnio-
nym podeirzeniem, lecz ma wyłącznie charaktel testu na prawidło-
WośĆ działania instrtucii lub zachowania konkretnego człowieka,
urzqdnika. zawsze będziemy mieĆ do czynienia z cienką glanicą
dopuszczalnej mistyfikacji' a więc sposobu, w iaki prowokuiąry
dziennikarz kreuie sytuacię. czy glanica ta nie została przekroczona,
odpowie nam wyłącznie wspomniany cel same| prowokacii'
motywacia dziennikaza.

obywatel. Nie wystarczy jed-
nak samo formalne wypehrie-
nie znamion przestępstwa, np.
sfałszowanie dokumentu czy
wysłanie fałszywego e-maila,
gdyż należałoby dziennikarzo-
wijeszcze dowieść, że chciał
dopuścić się przestępstwa.

Bywa, że prasa dostaje Ęlko
owoce prowokacji obywatela,
który np. nagrał przebieg roz_
prawybez wiedzy sądu.

- Wtedy dziennikarz wypeł-
nia Ęlko swoją rolę, przekazu-
jąc istotne spdłecznie informa-
cje. Ten zaś, kto dokonałnagra_
nia, nie może się powoływać na
prowokację dziennikarską -
mówi adwokat Roman Nowo_
sielskl - Może natomiast wska_
zywać, że inaczej nie mógł wy_

kazać nieprawidłowości w
funkcjonowaniu wymiaru
sprawiedliwości (z tym że po-
winien to czynić ze względu na
interes społeczny, a nie prywat-
ny). Może się też powoływać na
znikomą szkodliwość czynu
(formalnie naruszaj ącego pra_
wo), a w takim wypadku nie ma
mowy o przestępstwie.

Wszyscy nasi rozmówcy są
zgodni, że prowokacja dzienni-
karska może być przeprowa-
dzona tylko wtedy, gdy prze-
mawia za tym ważny interes
publiczny, nieskuteczne są zaś
inne Środki dzierrnikarskie. x
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